
UCHWAŁA NR XIX.176.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki, a Gminą 
Dębe Wielkie w sprawie przejęcia przez Gminę Mińsk Mazowiecki zadania z zakresu oświaty 
polegającego na zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 transportu i opieki w czasie przewozu (tam 
i z powrotem) dzieci z gminy Dębe Wielkie będące uczniami Szkoły Podstawowej w Stojadłach na 
trasie: Dębe Wielkie – Stojadła. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w § 1 zostaną 
określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a Gminą Dębe Wielkie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może
być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
jeśli to jest w interesie obu zainteresowanych samorządów i dotyczy zadań publicznych
mieszczących się w katalogu zawartym w ustawie. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami
komunikacji publicznej w wypadku jeśli droga dziecka do szkoły przekracza 3 km. w przypadku
klas I – IV lub 4 km. W przypadku klas V - VIII. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte
porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki związane z powierzonymi jej zadaniami, a gmina
powierzająca zadania ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Gmina Mińsk Mazowiecki organizuje bezpłatny transport dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Stojadłach, wyłaniając wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. 40 dzieci z gminy
Dębe Wielkie uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Stojadłach a ich droga do szkoły przekracza
odległości wskazane w ustawie, dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.
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